
Entrevista al col·lectiu JSUC (complerta) 

 

 Què és el que feu, des de la JSUC? Quin és el vostre objectiu? 

La JSUC la concebem com, una joventut comunista i una escola de quadres comunistes, 

entenent que som la Joventut Socialista Unificada de Catalunya. 

Com a joventut comunista la nostra intenció, des del plantejament comunista, és 

intervenir en la realitat. Perquè al final ets comunista en tant que tens unes idees. Però no 

només les comparteixes, sinó que intervens en la societat per modificar-la. El que fem per 

constituir tot això és organitzar-nos, que en un sistema que et vol individual o et vol 

individualista, organitzar-te de forma col·lectiva ja és una acció política important. I a 

més d'això, intervens en la societat. També busquem formar-nos en la mateixa línia.  

Nosaltres apostem en general com a joventut, per intentar organitzar al jovent amb les 

polítiques de crear poder popular, per poder lluitar per a buscar un futur com a socialista 

i comunista. 

 A quin públic voleu arribar? Com ha de ser un integrant del JSUC? 

Pensem a arribar a qualsevol estudiant de la UAB que vulgui formar-ne part, amb la 

intenció de formar-se i participar amb els objectius que hem comentat anteriorment. 

Ha de ser una persona conseqüent, coherent i sobretot camarada. 

Camarada en sentit de participació, que estigui pel que seria la causa, no passar 

completament ni tampoc no voler ajudar al col·lectiu en la participació. La relació entre 

camarades s’entén com una relació diferent a l’amistat. Aquesta relació es basa en una 

confiança mútua sense haver de conèixer la persona. Això una de les coses bones que té 

és que ja hi ha una confiança mútua molt important, que és necessària per a organitzar-te, 

prèvia a haver de conèixer l’altra persona.  

Entre altres coses són persones amb les quals ja comparteixes moltes coses 

ideològicament. No hi ha una necessitat prèvia de crear una relació de vincle personal 

sinó que és la manera en queèquan tu has de confiar en altres persones, perquè depens 



d’elles, no fa falta que et portis amb ella. És molt guai, hi ha relacions de com si us 

coneguéssiu de sempre però sense haver-vos de conèixer de sempre, perquè sou 

camarades. 

 Què us va impulsar a inscriure-us com a col·lectiu, al directori de la UAB? 

Doncs en el nostre cas era: poder fer ús de totes les eines de les quals disposa la 

universitat, poder fer diverses activitats, difusió de les nostres idees i del nostre programa, 

dur a terme més activitats i difusió utilitzant els espais que disposem per arribar a més 

estudiants. 

 Quina és la vostra estructura? Com us organitzeu? 

Nosaltres ara mateix, ens organitzem de forma territorial, això significa que el dia a dia 

dels nostres col·lectius es basen en el territori i en el grup.  

Però no es nega que al final, si tens una realitat estudiantil, necessites formar un grup 

d’alguna manera amb les camarades, encara que siguin de diferents col·lectius més 

territorials. Tot i així, la idea és aglutinar tots els universitaris que hi ha en diferents llocs 

a les universitats, per poder intervenir en aquestes. Així que ara estem en un model més 

territorial, però que acceptem grups diguem més sectorial i no territorial. 

 I dins d’aquests grups com us organitzeu, teniu una relació horitzontal, 

comissions...? 

En general les joventuts comunistes no són horitzontals a escala assembleària. En els 

grups de la UAB ara mateix no hi ha tantes formalitats, sí que podríem dir que és més 

horitzontal, anem fent. Com que tampoc som un col·lectiu sinó que som més aviat un 

grup de treball, funcionem com si fóssim una comissió en l'àmbit nacional, diguem-ne, 

però tampoc ho és. Diversos projectes que tenim per la universitat s’aniran desenvolupant 

i s‘anirà fent. 

 Teniu alguna activitat planejada al campus? 

Volíem fer xerrades abans de la Covid, però després com que tot era en línia i no hi havia 

ningú pel campus no vam fer res. Actualment que ja hi ha classes presencials ens estem 



adaptant i volíem fer tauletes d’extensió per a donar-nos a conèixer i un cinefòrum al 

maig si és possible. 

 A causa de la nova situació de la Covid, com teniu pensat fer-vos conèixer? 

Per culpa de la Covid la principal activitat era telemàtica, a excepció de les encartellades. 

Com hem comentat, a causa de la nova situació, volíem començar a organitzar alguna 

activitat i trobar gent interessada que vinguin a participar també. 

 Amb quines paraules motivaries a les estudiants de la universitat per a que 

vinguin a conèixer el col·lectiu? 

Les idees no viuen sense organització 

La indiferencia es el peso muerto de la historia 

 


